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 19-دوزهای تقویتی کووید

 
به قوی نگه داشتن سیستم دفاعی و  19-دوزهای تقویتی کووید

کنند. اطفال کمک می  19-افزایش حفاظت در مقابل کووید

ساله  17الی  12کمتر از سیزده ساله و نوجوانان گروپ سنی 

( دریافت کنند. تقسیم Pfizerمی توانند یک دوز تقویتی فایزر)

 توصیه شده است: 19-های کوویداوقات ذیل برای واکسن

 ساله 17الی  12سنین 

  دوز تقویتی واکسن فایزر برای اشخاصی که دوز

ماه قبل دریافت کرده  5 دوم فایزر خود را حداقل

 اند، در دسترس قرار دارد.

 ساله به باال 18سن 

 توانند دوز تقویتی منتخب خود را در صورتی می

دریافت نمایند که حداقل زمان از اتمام مجموعه 

 واکسن ابتدایی آنها سپری شده باشد:

o ( فایزر یا مدرناModerna) - دوز دوم

 ماه قبل 5دریافتی حداقل 

o جانسون ) جانسون اندJohnson & 

Johnson) -  2دوز منفرد دریافتی حداقل 

 ماه قبل

بطور مستمر حفاظت قابل  19-های کوویدتمام واکسن

توجهی در مقابل امراض وخیم، بستر شدن و مرگ 

های ارائه می دهند. با این حال، بعضی از گروپ

جمعیتی، کاهش کمی در اثربخشی واکسن در مقابل 

ها آلودگی مشاهده می کنند. دوزهای تقویتی واکسن

ر مجموعه بسیار رایج هستند. آنها بخشی از بیشت

های دوران طفولیت و کالنسالی هستند تا واکسن

اطمینان حاصل شود که شخص مصئونیت مطلوبی را 

برای در مقابل عفونت ناشی از مریضی حفظ می کند. 

به چارت واجد شرایط بودن  کسب جزئیات بیشتر

مراجعه نمایید. برای  19-دریافت واکسن کووید

کسب معلومات بیشتر در مورد دوزهای تقویتی، از 

 سایت ذیل دیدن نمایید:

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/D

-19-19/COVID-ges/COVIDCDC/Pa

Boosters.aspx-Vaccine 

در  19-های تست رایگان کوویدکیت 

 خانه
 

از شروع اواسط ماه جنوری، هر خانوار در ایاالت 

متحده واجد شرایط این است که چهار تست رایگان 

در خانه را از طریق وزارت صحت، خدمات  19-کووید

ها دهد. تست بشری و خدمات پستی ایاالت متحده فرمایش

 12الی  7رایگان هستند و انتظار می رود که در جریان 

های موجود برای فرمایش، روز ارسال شوند. تست

های سریع انتی جن در خانه بوده و در هر جایی تست

دقیقه در دسترس قرار  30قابل انجام هستند. نتایج ظرف 

دهی به البراتوار نیست. گیرند و ضرورت به تسلیممی

دارید یا خیر  19-ها اعم از این که عالیم کوویدتست این

ز هستید یا روخود به 19-های کوویدو این که در واکسن

شود از اهالی کالیفرنیا خواسته می خیر، موثر خواهد بود.

که معاینات را اکنون فرمایش دهند تا آنها را در وقت 

ضرورت در اختیار داشته باشند. فرمایشات از آغاز 

جنوری بصورت رایگان ارسال خواهند شد. برای  اواخر

سایت پستال سرویس ویب فرمایش دادن از

(USPS) .دیدن نمایید 

 

 سواالت؟
روزی کووید شهرستان ساکرامنتو با خط شبانه •

در دسترس است. از  2400-875 (916)نمبر 

-بعدازچاشت روزهای دوشنبه 5صبح الی  8

توانید با این نمبر به تماس شوید. در جمعه می

صورت در دسترس نبودن داوطلب، لطفا پیام 

بگذارید، در صورت امکان با شما تماس 

 خواهند گرفت.

-اگر ترجیح می دهید ایمیل کنید، سواالت کووید •

را به آدرس  19

COVID19@saccounty.net .ارسال نمایید 

 19-اگر سواالتی در رابطه با واکسن کووید •

دارید، به آدرس 

COVID19vaccine@saccounty.net 

 ایمیل کنید.

 

 

 

 

 

 در این نمبر

 2 ماسک پوشیدن برای اطفال

 2 انواع معاینات

 3 حمایت از صحت روانی

 4 جداسازی و قرنطین
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 ماسک برای اطفال: نکات و منابع

ماسک یکی از تدابیر کاهش دهنده برای کمک به کاهش 

در مکاتب است. ماسک در صورت آلوده بودن  19-کووید

به جلوگیری از ورود وایرس به هوا  شخص استفاده کنندٔه آن،

کند. به همین ترتیب، به محافظت اشخاص در مقابل کمک می

 استنشاق وایرس از هوا نیز کمک می کند.

 

. و هم تناسب خوبی داردو  هم فلتریشنیک ماسک موثر 

چسبد، بینی را می ماسک مناسب فورم چهره به چهره می

ه ها ندارد. بندهای پوشاند و هیچ کدام درزی در اطراف کنار

های گوش کششی سر بطور عموم تناسب بهتری نسبت به حلقه

سازند. روی هم رفته، مرغوب ترین ماسک که به فراهم می

 راحتی پوشیده می شود اصال از هیچ ماسکی بهتر نیست.

 

KF94، KN95  وN95S 

هر دو در سایز اطفال با  KN95Sو  KF94Sهای ماسک

های گوش را فلتریشن و تناسب خوب در دسترس هستند. حلقه

باید در اندازه چسبان تنظیم نمود. توصیه به این است که 

ها را قبل از خرید آنالین با احتیاط چک کنید، چون بازنگری

های تقلبی زیادی در بازار است. ماسک KN95های ماسک

N95 ناسب عالی را ارائه می دهند، اما همچنان فلتریشن و ت

با سایز  N95های های اطفال ساخته نشده اند. ماسکدر سایز

های  اطفال مسن تر باشد. ماسک ِتواند مناسبمی« کوچک»

KF94 ،KN95  وN95 های گوش و در صورتی که حلقه

گیره بینی آنها همچنان در انداره چسبان ارائه شوند، را 

ها را باید بعد مجددا استفاده نمود. ماسکتوان با فکر آرام می

 از این که خراب یا کثیف شوند، دور بیندازید.

های طبی )از جمله ماسک چهره یکبار مصرف و ماسک

 جراحی(

های طبی در سایز اطفال، فلتریشن خوبی انجام ماسک

چسبند. تناسب ماسک طبی را دهند، اما به چهره نمیمی

، به این طریق که بهبود بخشیداصالح ساده توانید با یک می

های گوش برای ایجاد اندازه چسبان امتحان یک گره روی حلقه

برای  .استفاده نمایید گیرٔه نگهدارنده ماسکنمایید و یا از 

های طبی ماسک»پیدا نمودن ماسک طبی با کیفیت، عبارت 

ASTM را جستجو نمایید.« برای اطفال 

 ایهای پارچهماسک
 کمک 19-ای به کاهش گسترش کوویدهای پارچهماسک

کنند، اما بسیاری از آنها هم فلتریشن و هم تناسب ضعیفی می

های پارچه ای موثر سایز اطفال دارای دارند. ماسک

 های ذیل هستند:قسمت

  دو الیه پارچه سخت بافته شده همراه با یک الیه سوم

 پارچه بی بافت )مانند پولی پروپیلن(

 یک سیم دماغگیر برای کاهش درزهای اطراف بینی 

 های قابل تنظیم گوشحلقه 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/

-and-Tips-Kids-for-19/Masks-Pages/COVID

Resources.aspx 

کدام  19-دهای کوویانواع مختلف تست

 اند؟

 (PCRآر )سیتست پی

 حساس ترین تست در دسترس در حال حاضر. •

 تجزیه و تحلیل شده در البراتوار. •

ساعت  72الی  24اعالن نتایج بطور معمول ظرف  •

و مراعات اقدامات احتیاطی قسمی که انگار تا 

 زمانی که نتایج خود را دریافت کنید، مثبت هستید

 

 های سریع انتی جنتست

تر نتایج در وقت مریض موثر برای دریافت سریع •

شدن و یا به حیث یک اقدام احتیاطی قبل از جمع 

 نتایج. آوری

آر. سیهای پیدارای حساسیت کمتر نسبت به تست •

اگر ظرف چند روز اول آلودگی که احتماال مقدار 

وایرس کمتری در بدن تان داشته باشید، تست بدهید، 

س مربوطه را شناسایی ممکن است این تست وایر

نامند. تست تان می« منفی کاذب»نکند. این نتیجه را 

ممکن است در زمانی که احتمال دارد نتیجه مثبت 

باشد، به شما بگوید که منفی هستید. اگر همچنان 

عالیم دارید، بهترین کار این است که دوباره تست 

 بدهید.

 شوند.دقیقه ارائه می 15نتایج صرفاً ظرف  •

 نه با یک کیت تست در خانه قابل انجام استبه خا •

 
روند، بخصوص اگر عالیمی دارید که رو به وخیم شدن می

ای اگر از نظر سن و سال کالنتر هستید یا امراض زمینه

هستید، بهتر است  19-دارید و در معرض خطر شدید کووید

صرف نظر از نتایج تست، با ارائه دهنده خدمات صحی 

 خود مشوره کنید.

 

 

 

های تست رایگان شهرستان ساکرامنتو را مکان

 توانید در آدرس های ذیل پیدا نمایید:می
-https://www.saccounty.net/COVID

-Pages/Symptom/19

Screening_MobileTestingSite.aspx 

 
 

 2صفحه 

  

https://youtu.be/UANi8Cc71A0
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بحران صحت روانی جوانان را بیش از قبل آشکار ساخته  19-کووید

 است

( Vivek Murthyدر اوایل ماه دسمبر، داکتر ویِوک مورتی )

عمومی جدیدی راجع به  جراح عمومی، اعالنیه رسمی جراح

ضرورت حیاتی برای رسیدگی به بحران صحت روانی جوانان 

 19-گیر کوویدکشور که بیشتر در معرض خطر مریضی همه

قرار گرفته است، صادر نمود.  با وجود بسیاری از تدابیر کاهش 

دهنده مناسب برای محافظت از صحت و مصئونیت اطفال و 

جمله واکسیناسیون، در این  از 19-نوجوانان در مقابل کووید

گیری که های صحت روانی همهاعالنیه، اثرات فاجعه بار چالش

هایی که قبل گیری بوجود آمده و در عین چالشدر اثر این همه

از سلطه جهانی این وایرس وجود داشته است، بطور خالصه 

 بیان شده است.

مان از هایی در مورد جواب همزمتعاقبا، در این اعالنیه، توصیه

های اجتماعی، دولت، کمپنی های ها، سازمانطرف فامیل

تکنالوژی و سایرین جهت بهبود صحت روانی جوانان ارائه شده 

های صحت روانی در میان اطفال، نوجوانان و است.  چالش

جوانان واقع در سن گذار، واقعی و شایع هستند. این مریضی 

ب و جامعه تغییر داده گیر، تجربیات جوانان را در خانه، مکتهمه

است. سالمتی کشورمان در آینده مربوط به طرز حمایت و 

 سرمایه گذاری ما باالی نسل بعدی است.

کنند تا از جوانان و قسمی که بسیاری پیوسته سخت کوشش می

محافظت نمایند، همان تمرکز باید  19-کالنساالن در مقابل کووید

شود، معطوف می به هر کسی که در طرف دیگر قوی تر ظاهر

قسم همه با شود.  در این اعالنیه، مثال آورده شده است که چی

توانند برای اطفال درگیر این بحران دوگانه همکاری همدیگر می

 کمک فراهم سازند.

از هر پنج طفل در ایاالت متحده، یک نفر با یک چالش صحت 

 ، تعداد2019الی سال  2009کند.  از سال روانی را زندگی می

متعلمین لیسه که احساس غمگینی یا ناامیدی مداوم را راپور 

فیصد افزایش  40کردند، برای بیش از یک سوم متعلمین الی 

یافت.  رفتار خودکشی در همین جمعیت نیز در همان دوره قبل 

 19افزایش پیدا کرد.  این بشمول  19-گیر کوویداز مریضی همه

می کردند )افزایش  فیصدی بود که بطور جدی به خودکشی فکر

فیصدی که برای خودکشی در  16فیصدی( و نیز قریب به  36

فیصدی از دهه  44سال گذشته طرح ریزی نموده بودند )افزایش 

الی  2007ی بین سال های اشاره شده در فوق(.  در فاصله

 24الی  10، سطح خودکشی در میان جوانان و کالنساالن 2018

 فیصد افزایش یافت. 57ساله در ایاالت متحده تا 

 7، نزدیک به 2020طبق معلومات ابتدایی حاصل از سال 

هزار مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان آن گروپ 

 سنی تخمین شده است

 قسمی که اشاره شد، در این اعالنیه، یک تعداد توصیه

هایی برای بهبود صحت روانی جوانان و جوانان در سن 

ها عبارتند توصیه»است.  گذار بطور خالصه بیان شده 

 از:

 های اصلی بپذیرید که صحت روانی یکی از بخش

 صحت عامه است.

  جوانان و فامیل هایشان را برای پذیرش، مدیریت و

 ها توانمند کنید.یادگیری از آزردگی

  اطمینان حاصل کنید که هر طفل به مراقبت های

صحت روانی با کیفیت، مقرون به صرفه و شایسته از 

 فرهنگی دسترسی داشته باشند. لحاظ

 های از صحت روانی اطفال و جوانان در محیط

تعلیمی، اجتماعی و مراقبت از اطفال حمایت کنید. و 

نیروی کار اوایل دوران طفولیت و نظام تعلیمی را 

 گسترش داده و حمایت کنید.

  موانع اقتصادی و اجتماعی که در صحت روانی

ین نقش دارد، را ضعیف جوانان، فامیل ها و مراقب

 مرتفع سازید.

 ها و تحقیق برای شناسایی و جمع آوری به موقع داده

تر به ضروریات صحت روانی جوابگویی سریع

جوانان را افزایش دهید. این کار بشمول تحقیقات 

بیشتر در عرصه ارتباط بین تکنالوژی و صحت 

روانی جوانان است و کمپنی های تکنالوژی نیز برای 

تن امکان انجام این تحقیقات باید در فراهم ساخ

 «ها شفاف تر باشند.های الگوریتمی و دادهپروسه

اعالنیه کامل جراح عمومی در مورد حفاظت از صحت 

 .پی دی اف مطالعه نمایید با فارمت روانی جوانان را 

 

 خدمات بحران و پشتیبانی
 خط مشاوره تلیفونی ملی جلوگیری از خودکشی

همه ما می توانیم به جلوگیری از خودکشی کمک کنیم. 

خط مشاوره تلیفونی، پشتیبانی رایگان و محرمانه 

 دهد.روز هفته ارائه می 7ساعته و  24بصورت 

8255-273) 800( 

روز هفته:  7ساعته/  24پشتیبانی جوانان بصورت 

 منبع

روز هفته از جوانان شهرستان  7ساعته /  24پشتیبانی

ساله و مراقبین در جریان دوران  26ساکرامنتو تا سن 

بحران و کشمکش. اولویت به جوانان رضاعی فعلی و 

به شود. قبین جوانان رضاعی داده میسابق و یا مرا

 به تماس شوید یا پیام کنید )916 (787-7678 نمبر
 

 

 

برای دریافت معلومات بیشتر 

ی واکسن ها دربارهبرای فامیل

سایت ، از ویب19-کووید

اکادمی امریکایی طب اطفال به 

آدرس 

HealthyChildren.org 

 دیدن نمایید.
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https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-youth-mental-health-advisory.pdf
https://www.hhs.gov/sites/default/files/surgeon-general-youth-mental-health-advisory.pdf
تلیفون:%20800-273-8255
تلیفون:%20(916)%20787-7678
تلیفون:%20(916)%20787-7678
تلیفون:%20(916)%20787-7678
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/default.aspx


   

 های بروزرسانی شده جداسازی و قرنطیننسخه

 

آنها مثبت شده  19-اشخاصی که تست کووید

 است:

همه، صرف نظر از جداسازی برای  •

وضعیت واکسیناسیون، آلودگی قبلی یا 

 نداشتن عالیم.
 روز در خانه بمانید. 5حداقل  •

اند و اگر عالیمی وجود ندارد یا برطرف شده •

ی نمونه تشخیصی جمع آوری شده در نتیجه

توانید بعد یا بعدی منفی باشد، می 5معاینات روز 

 تمه بدهید.به قرنطین خا 5از گذشت روز 

توانید یا تصمیم ندارید تست بدهید و اگر نمی •

توانید اند، میعالیمی وجود ندارد یا برطرف شده

 به قرنطین خاتمه بدهید. 10بعد از روز 

در صورت وجود تب، جداسازی باید تا زمانی  •

 که تب برطرف شود، ادامه یابد.

اگر بجز تب، دیگر عالیم برطرف نشود، تا  •

عالیم برطرف شوند یا تا بعد از روز زمانی که 

 ، به جداسازی ادامه بدهید.10

یک ماسک مناسب فورم چهره در حوالی  •

های سرپوشیده به دیگران بخصوص در محیط

روز بپوشید )برای کسب معلومات  10مدت 

ی ماسک پوشیدن به بخش ذیل بیشتر درباره

 مراجعه نمایید(

 دشو* تست سریع انتی جن ترجیح داده می

 

اشخاص واکسن نشده که در معرض خطر شخص مبتال به 

 قرار دارند: 19-کووید

اید و یا واکسن واکسن نشده صورتی کهدر  •

اید و واجد شرایط دریافت واکسن و دوز شده

تقویتی هستید، اما تا فعالً دوز تقویتی خود 

 را دریافت نکرده اید، خود را قرنطین کنید.

اشخاصی واجد شرایط دریافت دوز )برای این که بدانید کدام 

مرکز کنترول  19-تقویتی هستند، به تصاویر دوز تقویتی کووید

 و جلوگیری مریضی مراجعه نمایید(

روز بعد از آخرین تماس با  5حداقل  •

است، در  19-شخصی که مبتال به کووید

 خانه بمانید.

 .5تست در روز  •

ی نمونه اگر عالیمی وجود ندارد و نتیجه •

مع آوری شده در معاینات روز تشخیصی ج

توانید بعد از یا بعدی منفی باشد، می 5

 به قرنطین خاتمه بدهید. 5گذشت روز 

توانید یا تصمیم ندارید تست بدهید و اگر نمی •

توانید بعد از روز عالیمی وجود ندارد، می

 به قرنطین خاتمه بدهید. 10

یک ماسک مناسب فورم چهره در حوالی  •

های سرپوشیده محیط دیگران بخصوص در

 روز بپوشید 10در کل به مدت 

واکسن شدن یا دریافت دوز تقویتی به شدت   •

 شود.تشویق می

های جداسازی ی تست، از توصیهدر صورت مثبت بودن نتیجه •

 متذکره در فوق پیروی نمایید.

 در صورت گسترش عالیم، تست بدهید و در خانه بمانید. •

 

خطر شخص مبتال به اشخاص واکسن شده که در معرض 

 قرار دارند: 19-کووید

اید و یا دوز تقویتی را دریافت کرده  صورتی کهدر  •

اید اما تا فعالً واجد شرایط دریافت دوز واکسن شده

 تقویتی نیستید، ضرورت به قرنطین نیست.

 .5تست در روز  •

یک ماسک مناسب فورم چهره در حوالی دیگران  •

روز  10مدت های سرپوشیده به بخصوص در محیط

ی بپوشید )برای کسب معلومات بیشتر درباره

 ماسک پوشیدن به بخش ذیل مراجعه نمایید(

ی تست، از در صورت مثبت بودن نتیجه •

 های جداسازی متذکره در فوق پیروی نمایید.توصیه

در صورت گسترش عالیم، تست بدهید و در خانه  •

 .بمانید

 
این مطابق رهنمای جداسازی و قرنطین عمومی ما است که 

توانید آن را از طریق آدرس ذیل مشاهده نمایید: می

ounty.gov/PUB/Pages/Communicabhttps://dhs.sacc

-for-Resources-19-Control/COVID-Disease-le

Quarantine.aspx-or-Isolation-in-Those 

های مکاتب از رهنمای مکاتب شهرستان و ایالت استفاده می سایت

 کنند که ممکن است با معلومات فوق متفاوت باشد.

 19-های کوویدواکسن
ار برای خاتمه دادن به مریضی واکسیناسیون، مهمترین ابز

داشتید، بهتر  19-است. حتی اگر قبال کووید 19-گیر کوویدهمه

 5را دریافت کنید. هر شهروند کالیفرنیایی  19-است واکسن کووید

 ساله به باال می تواند بصورت رایگان واکسن شود.

 

توانم واکسن خود را می 19-چند وقت بعد از ابتال به کووید

؟ شما می توانید واکسن خود را بعد از اتمام مدت دریافت کنم

 جداسازی تان و برطرف شدن عالیم دریافت کنید.

 

توانم دوز تقویتی ام را می 19-چند وقت بعد از ابتال به کووید

دریافت کنم؟ شما می توانید دوز تقویتی خود را بعد از اتمام مدت 

سپری شدن جداسازی تان و برطرف شدن عالیم و همچنان بعد از 

زمان توصیه شده از زمان دریافت مجموعه واکسن اصلی تان که 

ماه( یا جانسون اند  5ماه(، مدرنا ) 5های فایزر )یکی از واکسن

 ماه( است، دریافت کنید. 2جانسون )

 

 

های واکسن و دوز وقت مالقات

توانید در می را 19-تقویتی کووید

/https://myturn.ca.gov 

 تعیین نمایید

اگر برای گرفتن نوبت به رهنمایی 

 (916)یا  211ضرورت داشتید، با 

 به تماس شوید. 529-4519
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https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Communicable-Disease-Control/COVID-19-Resources-for-Those-in-Isolation-or-Quarantine.aspx
https://myturn.ca.gov/

